
Gemeenteraad Tynaarlo  
2022 in cijfers

De raad bestaat uit 23 door de inwoners gekozen 
raadsleden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2022 kent de raad 9 fracties (politieke partijen). 

Leefbaar Tynaarlo 
 
 

5 raadsleden/zetels

Tynaarlo.nu 
 
 

3 raadsleden/zetels

Groen Links 
 
 

3 raadsleden/zetels

PVDA 
 
 

3 raadsleden/zetels

VVD 
 
 

3 raadsleden/zetels

D66 
 
 

3 raadsleden/zetels

Gemeentebelangen 
 
 

1 raadslid/zetel

CDA 
 
 

1 raadslid/zetel

Christen Unie 
 
 

1 raadslid/zetel

De burgemeester is voorzitter tijdens 

raadsvergaderingen. De medewerkers 

van de griffie zijn in dienst van de raad 

en voeren allerhande werkzaamheden 

uit voor de raad.   

 

 

Het college (burgemeester en 

wethouders) voert de besluiten van de 

raad uit en wordt hierbij ondersteund 

door de medewerkers in het 

gemeentehuis en de gemeentewerf 

(buitendienst). 

 

 

De raad controleert of het college zich 

aan de afspraken gehouden heeft.  

Vergaderingen 2022

17 
raadsvergaderingen 

13 
raadsinformatiebijeenkomsten 

In 2022 waren er voor de raad 17 raadsvergaderingen 

en 13 raadsinformatiebijeenkomsten. 

Voor het introductieprogramma van de nieuwe raad 

werden er 8 bijeenkomsten georganiseerd,waaronder 

4 excursies.   

  

 

8 
bijeenkomsten 

4 
excursies 

De raad kwam verder bijeen via raadswerkgroepen, 

externe informatiebijeenkomsten en enkele commissies.

Naast de bijdrage en de discussie bij raadsvergaderingen heeft de raad 
nog een aantal mogelijkheden om de uitvoering door het college te 
beïnvloeden. Van de volgende manieren maakten zij gebruik in 2022:  
 
> Amendementen, ofwel tekstwijzigingen in een voorstel van het college  

aan de raad. Er werden 16 amendementen ingediend. 12 amendementen 
werden aangenomen, voor 2 amendementen was geen meerderheid in  
de raad en 1 amendement werd uiteindelijk niet ingediend  

> Moties, ofwel een oproep aan het college van burgemeester en  
wethouders om iets wel of juist niet te doen. Er werden 36 moties  
ingediend. Hiervan werden 21 moties aangenomen met een meerderheid 
van stemmen, 9 moties haalden het niet, 4 moties werden weer 
 ingetrokken en over 1 motie is nog niet gestemd.  

> Technische vragen: de raad diende 71 technische (hoe of wat) 
 vragen in.  

 
> Schriftelijke vragen: de raad diende 72 schriftelijke (waarom) vragen in.  

Dit zijn vragen om een verklaring of bijvoorbeeld een standpunt van het 
college van B&W.   

> Mondelinge vragen (dringende vragen): raadsleden stelden  
12 keer mondelinge vragen tijdens het vragenmoment in de raad.  
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Onderwerpen gemeenteraadsvergaderingen o.a. 
 
   Omgevingswet

   Subsidie en regels gemeentelijke belastingheffing

   Vaststellen bestemmingsplannen huizenbouw

   Jaarverslagen    Begroting 2023

  Plannen huizenbouw    Geldproblemen inwoners

   Huisvesting vluchtelingen en spoedzoekers

   Gemeentelijk water- en rioleringsplan 

Ook de inwoners  
informeerden de raad 
over wat goed ging, 
beter kan en waar hun 
zorgen liggen. Dit  
gebeurde tijdens het 
inspreken in raads- 
vergaderingen, de 
raadsexcursie, brieven 
en natuurlijk via het  
gesprek op straat. 

De raad wordt ook onder-
steund door een Rekenkamer. 
Deze commissie onderzoekt of 
het gemeentebestuur het af-
gesproken beleid goed heeft 
uitgevoerd. In 2022 heeft de  
rekenkamer het onderzoek  
“Inclusiebeleid” gepresenteerd 
aan de raad en zijn een aantal 
onderzoeken gestart welke in 
2023 klaar zullen zijn. 

RekenkamerInwoners Mocht u vragen hebben over de gemeenteraad 
of geïnteresseerd zijn in het werk van gemeente-
raadsleden of de Rekenkamer dan kunt u  
contact opnemen met de griffie via  
griffie@tynaarlo.nl, of telefoon 0592 - 266 662.   
Meer informatie over de raad vindt u op:  
raad.tynaarlo.nl   
Meer informatie over de Rekenkamer Tynaarlo is 
te vinden op:  
https://raad.tynaarlo.nl/raad/ 
Rekenkamercommissie-Tynaarlo/

i


